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र्यगररी जीियश्म  

(1912) 
 
 
 
 
 
 

रेचलचे घर अमेररकेतील पेनसर्ल्व्हेननर्य रयज्र्यतील  
अलेघेनी नदीजिळ होते. ते र्मुद्रककनयऱ्र्यपयर्ून खूप दरू होते. 
त्र्यमुळे नतथे नय र्ीगरल पक्षी ददर्त, नय शयका , नय ्हेल मयर्े! 
पण एकदय नतलय नतथे एकय दगरडयमध्रे् एक जीियश्म (फॉर्ील) 
र्यपडले. नतने ते जीियश्म आपल्वर्य आईलय दयखिले. मगर त्र्यांनी 
त्र्य जीियश्मयची मयदहती एकय पुस्तकयत शोधली. आईन ेर्यांचगरतले 
की हे जीियश्म कुणय र्यगररी जीियचे होत.े कोट्र्िधी िर्यांपिूी 
र्मुद्रयने र्गरळी जमीन ्र्यपली होती. त्र्यिळेी अर्े जीियश्म 
जसमनीिर रयदहले अर्यिेत.   

कल्वपनय करय! शेते आणण बयगरयांच्र्य पल्वर्यड, जांगरलयच्र्य पयर 
जजथे रेचल आपल्वर्य कुत्र्र्यर्ोबत खेळत अर्,े अलेघेनी आणण 
पीटर्बगरा र्यांच्र्यपयर्ून दरू अथयांगर र्मुद्रयत प्रयचीन जीियांच ेअिशेर् 
अद्ययप सशल्वलक होते. त्र्य रयत्री रेचल पलांगरयिर झोपली ते्हय 
नतच्र्य मनयत लयटयांर्यरख ेएकयमयगरोमयगर एक विचयर रे्ऊ लयगरले.  





चयांदीचय बबल्वलय (1918) 
 
 
 
 
 
 

 

रेचलची र्ियात घननष्ठ मैत्रीण होती नतची आई! दोघी समळून दपुयरी 
घरयबयहेर पडत, ननर्गरयाचय अभ्र्यर् करत, पुस्तके ियचत. त्र्य ककटक, 
पक्षी आणण िनस्पतीांची नयि ेओळखण्र्यचय प्रर्त्न करत. घरयत रेचल 
िर्यने र्ियात लहयन होती. ती एकलकोंडी पण हुशयर होती. नतचय भयऊ 
रॉबटा आणण बहीण मेररअन र्यांच्र्यपेक्षय ती िेगरळी होती. र्यमुळेच 
आईलय रेचलकडून खूप अपेक्षय होत्र्य.  

दर मदहन्र्यलय रेचल पोस्टयतून रे्णयऱ्र्य र्ेंट ननकोलर् मयसर्कयची 
ियट पयहयत अर्े. र्य मयसर्कयच ेिसैशष्ट्र् म्हणजे त्र्यत लहयन मुलयांनी 
स्ित: सलदहलेल्वर्य गरोष्टी छयपून रे्त. ज्र्य मुलयची गरोष्ट छयपून रे्ई 
त्र्यलय र्ोन्र्यचय ककां िय चयांदीचय बबल्वलय बक्षीर् समळे. रेचलनेही एक गरोष्ट 
सलहून मयसर्कयकड ेपयठिली. गरोष्टीचे नयि होते, “ढगरयतील र्ुद्ध”! ही गरोष्ट 
आकयशयत लढल्वर्य गेरलेल्वर्य र्ुद्धयविर्र्ी होती.  

गरोष्ट पयठिून एक मदहनय झयलय. मगर दोन, तीन, चयर, पयच 
मदहने झयले. त्र्यनांतर मयसर्कयचय जो अांक आलय त्र्यत रेचलची गरोष्ट 
छयपून आली होती. र्यर्यठी नतलय एक चयांदीचय बबल्वलय समळयलय.  





र्ूक्ष्मदशाकयतून 
(1927) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कॉलेजमध्रे् एकदय रेचल िगरयात जीिशयस्त्र (बयर्ोलॉजी) सशकत 
होती. तर् ेनतलय लेणखकय बनयर्च ेहोते. पण नतच्र्य पेनसर्ल्व्हेननर्य 
कॉलेज फॉर िुमेन रे्थ ेप्रत्रे्क विद्ययर्थर्यालय विज्ञयन सशकणे बांधनकयरक 
होते. नतची सशक्षक्षकय, समर् जस्कां करने रेचललय र्ूक्ष्मदशाकयखयली एक 
स्लयईड लयिून ददली. रेचललय स्लयईडमध्रे् एक पयरदशाक, लयांबलचक 
पॅरयमेसशर्म जीियणू तरांगरतयनय ददर्लय. त्र्यचय आकयर नतलय णखडकीच्र्य 
कयचेिरून खयली र्रकणयऱ्र्य पयिर्यच्र्य थेंबयर्यरखय, नदीतील ियळूच्र्य 
बांधयऱ्र्यर्यरखय आणण आभयळयतील ढगरयांर्यरखय ियटलय. एकच पेशी 
अर्लेल्वर्य त्र्य जीियमध्रे् रेचललय र्ांपूणा ब्रम्हयांडयची गुरांतयगुरांत ददर्ली.     

नांतर रेचलची आई नतलय भेटयर्लय आली ते्हय रेचलने 
आपल्वर्यलय जीिशयस्त्र सशकण्र्यत रर् अर्ल्वर्यचे नतलय र्यांचगरतले. 
रेचललय लहयनपणयपयर्ून ननर्गरयाची आिड होती. पण आतय नतलय र्य 
ननर्गरयाचय र्खोल अभ्र्यर् करयर्चय होतय.  





िुड्र् होल  

(1929) 
 

 
 

 

 

 

केप कोड रे्थे अर्लेली िुड्र् होल मरीन बयर्ोलॉजी लॅबोरेटरी 
र्मुद्रयने िेढलेली होती. नतथे कयम करयर्चे स्िप्न रेचलने फयर 
िर्यांपयर्ून बयळगरलेले होते. र्य प्रर्ोगरशयळेत ज्र्य टेबलिर ती कयम करत 
अर्े नतथे पूिी अनके प्रसर्द्ध स्त्री आणण पुरूर् जीिशयस्त्रज्ञयांनी कयम केले 
होते. रेचल नतथे कयर्ियच्र्य मेंदतूील मज्जयतांतिूर र्ांशोधन करू 
लयगरली.  

रेचलची कॉलेजमधील मैत्रीण मेरी फ्री हीर्ुद्धय िडु्र् होल 
प्रर्ोगरशयळेत कयम करत होती. ओहोटीच्र्य िळेेर् रेचल आणण मेरी 
र्मुद्रककनयरी कफरयर्लय जयत. र्मुद्रयच्र्य लयटय एकमकेयांनय धडकून 
ककनयऱ्र्यिरील ियळूत लयटयांच्र्य रेर्य तर्यर करत. भरती आल्वर्यिर 
उर्ळत्र्य लयटयांमुळे र्य रेर्य विरून जयत. रेचल लयटयांचय हय खळे एकय 
लेखकयच्र्य नजरेतून बघत अर्े. मगर िुड्र् होल प्रर्ोगरशयळेच्र्य 
ग्रांथयलर्यत जयऊन ती भरती-ओहोटीच्र्य कयरणयांचय शोध घेत अर्े.     









हॉक (बदहरी र्र्यणय) पिात  
(1945) 

 
कयर्ान कुटुांबयलय नेहमी पैशयची चणचण जयणित अर्े.  

रेचलच्र्य िडडलयांची कुठलीही नोकरी जयस्त कयळ दटकत नर्े. त्र्यतच 
मेररअन आणण रॉबटा घरी परतले होते. मेररअनलय दोन मुलेही होती. र्य 

र्ांपूणा कुटुांबयची आचथाक जबयबदयरी रेचलच्र्य खयांद्ययिर होती. नतलय 
अमेररकन प्रशयर्नयतील मजच्छमयर विभयगरयच्र्य कयगरदपत्रयांचे र्ांपयदन 

करण्र्यचे कयम समळयले.  

रेचल णखशयत मयिेल अशी छोटीशी िही नेहमी र्ोबत बयळगरत 
अर्े. कयही ननरीक्षण केले की त्र्य िहीत ती नोंद करून ठेित अर्े. 
आठिड्र्यच्र्य शेिटी हॉक पिातयिर पक्षी ननरीक्षणयर्यठी गेरली अर्तयनय 
नतने नोंद केली, “र्मोर दरीत धुक्र्यचे ढगर पुढे पुढे जयत आहेत. बदहरी 
र्र्यणे ियऱ्र्यिर तरांगरत स्िच्छांदपणे विहयर करत आहेत.” 

रेचलच्र्य मनयत आले की ती नतच्र्य आिडत्र्य ननर्गरयाबद्दल 
सलखयण करून पैर्य कमयि ूशकते. र्यमुळे नतच्र्य र्ांकुचचत आर्ुष्र्यलय 
कयही निीन अिकयश समळेल.   





 र्भोितयलचय र्मुद्र (1951) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

रेचलने आपल्वर्य पुस्तकयांमध्रे् विशयल र्यगररयबद्दल विस्तयरयने 
सलदहले आहे, “र्ूर्ाप्रकयशयत चमकणयऱ्र्य र्मुद्रयच्र्य पषृ्ठभयगरयिर र्ूक्ष्म 
प्लँक्टन अनतर्ूक्ष्म अल्वगरी िनस्पती खयऊन जगरतयत. ओांजळभर 
पयण्र्यत अर्े कोट्र्िधी प्लँक्टन आणण अल्वगरी अर्तयत. र्मुद्रयत थोड े
खोलिर एकय प्रजयतीचे मयर्े दरु्ऱ्र्य प्रजयतीच्र्य मयशयांची सशकयर 
करतयत. र्यमध्रे् हॅररांगर, अँचे्ही, मॅकेरेल, ्हयइट शयका  आणण ब्लू ्हेल 
हे मयर्ेदेखील अर्तयत. र्मुद्रयत हजयर फूट खोलीिर कयळ्र्यकुट्ट 
अांधयरयत बडुयलेल्वर्य डोंगरररयांगरय आणण दऱ्र्य आहेत. नतथे अर्े मयर् े
आहेत ज्र्यांचे शरीर प्रकयशयन ेचमकत अर्ते. र्य प्रकयशयत ते आपले 
भक्ष्र् र्हज शोधू शकतयत.” 

रेचलच्र्य पुस्तकयांतून आपल्वर्यलय र्मुद्रयच्र्य अद्भतु जगरयची र्फर 
घडते. मगर आपल्वर्यलय परृ्थिीच्र्य गरोलयईमुळे र्मुद्र क्षक्षनतजयकड ेझकुलेलय 
ददर्ू लयगरतो. त्र्यचे र्ौंदर्ा आणण त्र्यतील विपुल जीिर्षृ्टी रहस्र्मर् 
ियटू लयगरते.  





नमुन्र्यांचे ननरीक्षण  

(1953) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

रेचलने मेन शहरयतील डॉगरकफश हेड भयगरयत शीपस्कॉट नदीच्र्य 
मुखयपयशी एक घर बयांधले होते. घर थोड्र्य उांचीिर होत ेआणण घरयतून 
नदीकयठी जयण्र्यर्यठी तीव्र उतयरयच्र्य दगरडी पयर्ऱ्र्य होत्र्य. रेचल पयर्ऱ्र्य 
उतरून नदीकयठी जयत अर्े आणण तेथील जीियांच ेनमुने गरोळय करत अर्े. 
र्य नमुन्र्यांमध्रे् अत्र्ांत धीम्र्य गरतीने खयद्ययच्र्य शोधयथा ननघयलेले छोटय 
तयरयमयर्य, गुरलयबी हयर्ड्रॉइड, िनस्पतीांर्यरखे ियटणयरे दहरिे स्पयजँ अर्े 
अर्ांख्र् र्ूक्ष्म जीि अर्त. घरी परतून ती र्ूक्ष्मदशाकयतून र्य नमुन्र्यांचे 
ननरीक्षण करत अर्े. पुन्हय नि ेनमुने गरोळय करण्र्यर्यठी ती नदीकयठी 
जयत अर्े. ददिर्भरयत अनेकदय रेचल घरयच्र्य पयर्ऱ्र्य चढत-उतरत अर्े.  

िर्ांत ऋतूत अमयिस्रे्मुळे रे्णयऱ्र्य भरतीच्र्य पयण्र्यतून उत्तम 
नमुने समळत. रेचलचे अनेक समत्र-मैबत्रणी नतच्र्य घरी रे्ऊन 
र्ूक्ष्मदशाकयतून नमुने बघत. रेचल नमुन्र्यांचे ननरीक्षण करून त्र्यांनय पुन्हय 
नदीकयठी मळू जयगेरिर र्ोडून रे्त अर्े.  









झगरमगरयट 
(1956) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऑगरस्ट मदहन्र्यच्र्य एके रयत्री भरतीच्र्य िळेी ियदळी ियरय होतय. 
रेचल आणण नतची भयची मॉजी नयिेलय बयांधून ठेिण्र्यर्यठी र्मुद्रयिर गेरले. 
नतथे त्र्यांनी फेर्यळत्र्य लयटयांिर एक विलोभनीर् दृश्र् पयदहले. पयण्र्यच्र्य 
लयटय दहर्र्य आणण रुपेरी प्रकयशयने झगरमगरत होत्र्य. हय प्रकयश 
लयटयांर्ोबत ियळूिर रे्ऊन पडत होतय. मगर रेचल आणण मॉगरी र्यांनी एक 
एकयकी प्रकयश पयण्र्यत पडतयनय पयदहलय. एक कयजिय आपल्वर्य 
र्ोबत्र्यांच्र्य शोधयत भरकटलय होतय. र्ोग्र् िळेी रेचल आणण मॉगरीने 
त्र्यलय पकडले नर्ते तर तो ननजितपणे पयण्र्यत बुडयलय अर्तय.     

हय प्रर्ांगर रेचलर्यठी अविस्मरणीर् होतय. कयरण दोन िेगरिेगरळ्र्य 
प्रजयतीांतील जीि परस्परयांशी र्ांियद कर्य र्यधतयत, र्यचे हे एक उत्तम 
उदयहरण होत.े र्य घटनेिर नतलय मुलयांर्यठी एक पसु्तक सलहयर्चे होते. 
पण त्र्यनांतर एकय िर्याच्र्य आतच मॉजीचय मतृ्र्ू झयलय. मॉजीच्र्य पयच 
िर्यांच्र्य रॉजर र्य मुलयलय र्यांभयळण्र्यची जबयबदयरी रेचलिर रे्ऊन पडली. 
दीघा कयळ रेचललय त्र्य हरिलेल्वर्य कयज्र्यर्यरखे अर्हयय्र् ियटले.   





लुप्त जांगरल  

(1957) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

रेचलच्र्य घरयजिळचे जांगरल फरच्र्य झयडयांनी ्र्यपलेले होते. 
जांगरलयतील मोकळ्र्य जयगरयांिर रेनडडर्र मॉर् नयियची र्ूक्ष्म िनस्पती 
उगरिली होती. ददिर्य नतथे देिदयर िकृ्षयांचय घमघमयट र्ुटत अर्े. एकय 
गरयणयऱ्र्य पक्ष्र्यचय स्िगरीर् आियज नतथे ऐकयर्लय समळत अर्े.  

उन्हयळ्र्यत रेचलची मैत्रीण डोरोथी फ्रीमन नतच्र्य घरी रयहयण्र्यर् 
रे्त अर्े. दोघीांनय ते शयांत, नीरि जांगरल फयर आिडे. पण एके ददिशी  
शहर प्रशयर्नयने डॉगरकफश हेडमधनू जयणयरय रस्तय रुां द करण्र्यचे कयम 
हयती घेतले. अनके लोक मेन शहरयत घर आणण जमीन खरेदी करू 
लयगरले. र्य कयमयमुळे र्मुद्रकयठची जांगरले नयदहशी होण्र्यची भीती होती. 
मयणर्यांनय तर्ेच इतर जीियांनय अभर्यरण्र् आणण जांगरलयांची आिश्र्कतय 
अर्ते, हे रेचल जयणत होती. तेथील ननर्गरयाचे जतन करण्र्यच्र्य हेतूने 
रेचलने आर्पयर्ची जांगरले विकत घेण्र्यचे ठरिले. पण र्य जांगरलयांनय 
पुढेमयगेर खपू जयस्त ककां मत रे्ईल, म्हणून जांगरलयच्र्य मयलकयांनी जांगरल 
विकण्र्यर् नकयर ददलय. 





ककटकनयशकयांचे दषु्पररणयम  

(1958) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रेचल एखयद्यय गरोष्टीिर बयरकयईन ेविचयर करत अर्े. नतलय समर्ेर् 
ओल्वगरय ओ्हन्र् हककन्र्चे एक पत्र समळयले. त्र्यत सलदहले होते की 
प्रशयर्नयने डयर्यांनय मयरण्र्यर्यठी विमयनयांतून ककटकनयशकयची फियरणी 
केल्वर्यनांतर नतच्र्य भयगरयतील र्गरळ्र्य गरयणयऱ्र्य पक्ष्र्यांचय मतृ्र्ू झयलय. 
र्यचे कयरण जयणण्र्यर्यठी रेचलने अनके ककटकतज्ज्ञ आणण पक्षीतज्ज्ञ 
र्यांनय पत्र ेसलदहली. उत्तरयदयखल नतलय भर्यिह कहयण्र्य र्मजल्वर्य. 
तज्ज्ञयांनुर्यर पक्षी, टोळ, फुलपयखरे, मधमयशय, नदीतील मयर्े हे र्गरळे 
जीि मरत होते. गरयर् खयते त्र्य गरितयत, दधूयत, मयांर्यत आणण त्र्यमुळे 
लोकयांच्र्य शरीरयत अर् ेर्िात्र त्र्य ककटक नयशकयांचे विर् पर्रले होते .  

जगरयिर, जीिनयिर खूप प्रेम करणयऱ्र्य रेचललय चचांतय ियटू लयगरली. 
नतलय लोकयांचय खूप रयगर आलय, “लोक आपण रयहयत अर्लेल्वर्य जगरयचांच 
नुकर्यन कर्ां करू शकतयत? ननर्गरयातील प्रत्रे्क जीि गुरांतयगुरांतीच्र्य 
जयळ्र्यद्वयरे परस्परयांशी जोडलेलय आहे, हे त्र्यांनय कळत नयही कय?”   





र्यर्लेंट जस्प्रांगर   

(1962) 
 
 
 

 

 

ककटकनयशकयचे धोके जयणिल्वर्यनांतर चयर िर्े पररश्रम करून रेचलने  
एक पुस्तक सलदहले. नतने र्य पुस्तकयचे नयि ठेिले “र्यर्लेंट जस्प्रांगर”! कय? 
ककटकनयशकयांमुळे पक्षी मेले तर िर्ांत ऋतूत त्र्यांच्र्य गरयण्र्यचय आियजच 
ऐकू रे्णयर नयही. ककटकनयशक बनिणयऱ्र्य उद्योगरयांनी र्य पुस्तकयलय तीव्र 
विरोध केलय. त्र्यांनी रेचलिरही हल्वलय केलय. एकय भयिनेने ओथांबलेल्वर्य 
र्यमयन्र् स्त्रीिर विश्वयर् ठेिू नकय, अर्य प्रचयर केलय. 

तरीही अर्ांख्र् लोकयांनी रेचललय पयठीांबय ददलय. नतच्र्य पुस्तकयिर 
ितृ्तपत्र,े टेली्हीजन, रयजधयनी िॉसशांग्टन र्यांमध्रे् खपू चचया आणण ियद 
रांगरले. अखेरीर्, अमेररकन कयँगे्रर्ने ककटकनयशकयांच्र्य दषु्पररणयमयांचय 
अभ्र्यर् करण्र्यर्यठी एक र्समती ननर्ुक्त केली. रेचलने दोन्ही बयजुांर्मोर 
शयांतपणे आपले मुदे्द मयांडले. आपण शक्र् ते प्रर्त्न केल्वर्यचे र्मयधयन 
नतलय ियटले. कधीतरी नतने र्मुद्रककनयरी एक छोटयर्य पयरदशाक खकेडय 
पयदहलय होतय. तो खकेडय रयत्री एकटयच लयटयांचय मयरय र्हन करत होतय. 
आपण त्र्य खकेड्र्यर्यरखेच एकयकी आहोत, अर्े रेचललय ियटू लयगरले.  





फुलपयखरयांच ेस्थलयांतर 
(1963) 

 
 
 
 
 
 

रेचललय आपल्वर्य खयजगरी आर्ुष्र्यतील र्मस्र्यांनय तोंड 
देण्र्यर्यठीही धैर्ा रयखयर्चे होते. नतलय कॅन्र्र झयलय होतय. ती 
आर्ुष्र्यचीच लढयई लढत होती.   

र्प्टेंबर मदहन्र्यच्र्य एकय दपुयरी मेन शहरयचे आभयळ गरदा ननळे 
झयले आणण वपिळी-र्ोनेरी फुले बहरली, ते्हय रेचल आणण डोरोथी 
नेियगेरन पॉइांट रे्थ ेगेरल्वर्य. नतथे त्र्यांनी मोनयका  फुलपयखरयांचे स्थलयांतर 
पयदहले. र्ुरुियतीलय एक-एक आणण मगर अचधक र्ांख्रे्न ेफुलपयखरे उडू 
लयगरली. त्र्यांचे पांख अनतशर् नयजकू होते. उन्हयमध्रे् त ेरांगरीत 
कयचेर्यरखे चमकत होते. ही फुलपयखरे मेजक्र्कोच्र्य ददशेने गेरली. 
त्र्यांतील फयर कमी फुलपयखरे परतणयर होती.  

नांतर रेचल डोरोथीलय म्हणयली, “ननरयश ्हयर्चे कयही कयरण 
नयही. फुलपयखरयांर्यरखांच मयणर्यचांही एक जीिनचक्र आहे.” रेचलचे 
जीिनचक्र पूणा ्हयर्लय थोडयच कयळ उरलय होतय. पण ननर्गरयाचे चक्र 
मयत्र अविरत र्ुरू रयहयणयर होते. िर्ांतयनांतर दहियळय रे्णयर होतय, 
मयर्े र्मुद्रयत पोहणयर होत ेआणण पक्षी गरयणी गरयत रयहयणयर होते.  




